
ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ   

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                 

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al judeţului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea înlocuirii partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului -,,Venus-Împreună pentru 

o viață în siguranță”, cod SMIS 128038 

 
PROIECT: ,,VENUS- Împreună pentru o viață în siguranță” 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

Obiectiv specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 

servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe,  

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice privind 

înlocuirea partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului -,,Venus-Împreună pentru o viață 

în siguranță”; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistență socială; 

- Prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) și art. 191 alin. (6) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

- Contractul de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; Beneficiar: Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) 

și 42 de parteneri locali, instituții ale administrației locale (CJ-DGASPC/CL-SPAS); 

- Ghidului solicitantului, Condiții specifice - Program național de sprijin pentru victimele violenței 

domestice, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 

- Acordul de parteneriat înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj sub nr. 18773/05.09.2019, încheiat între Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați (ANES) și Partener nr.21- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj; 

- Adresa Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu 

nr.1003/UM/26.03.2019 prin care se solicită înlocuirea partenerului în cadrul proiectului privind 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice -,,Venus-Împreună pentru o viață 

în siguranță”, cod SMIS 128038; 

- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 4390/02.04.2019 înaintată Agenției Naționale pentru Egalitate 

de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) - liderul  în cadrul proiectului mai sus menționat, prin care 

se solicită demararea măsurilor necesare în vederea schimbării partenerului U.A.T.-Județul Gorj-

Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.155/07.11.2018 privind aprobarea participării U.A.T.-

Județul Gorj prin Consiliul Județean Gorj și a acordului de Parteneriat pentru proiectului privind 



combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - ,,Venus-Împreună pentru o viață 

în siguranță” a bugetului și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51/19.04.2019-Anexa 6.3- Lista cheltuielilor de investiții 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj  pentru anul 2019; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2004 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale. 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă participarea în calitate de partener a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj în cadrul proiectului ,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”, cod SMIS 128038, 

depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială 

și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților 

marginalizate, Obiectiv specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile 

prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor 

specifice. 

 

Art. 2. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.155/07.11.2018 privind aprobarea participării 

U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” corespondent 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4,  prin înlocuirea 

în cadrul proiectului a partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu partenerul Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în considerarea calității acestei instituții de furnizor 

de servicii sociale. 

 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada  activităților implementate de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în sumă de 1.137.174,70 lei,  în cadrul 

proiectului „Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”  în condițiile acordului de parteneriat, precum 

și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, 

conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului. 

 

Art. 4. Se aprobă contribuția de 0,045%, valoarea cofinanțării eligibile la valoarea totală a proiectului, 

aferentă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în sumă de 22.743,43 lei, 

reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile alocate Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj, în condițiile acordului de parteneriat, precum și eventualele cheltuieli ce pot să 

apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului 

solicitantului și bugetului proiectului. 

 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și 

Bărbați (ANES), Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și compartimentelor 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

           
Nr._____ 

Adoptată în ședința din 27.09.2019 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



 

ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea înlocuirii partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului -,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”, 

cod SMIS 128038 

     

Proiectul de hotărâre propus vizează aprobarea înlocuirii partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj 

cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în cadrul  proiectului ”VENUS – Împreună 

pentru o viață în siguranță”, cod SMIS 128038.    

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - lider proiect  a propus încheierea unui  Acord 

de parteneriat cu cei 42 de parteneri locali, instituții ale administrației locale (CJ-DGASPC/CL-SPAS), parteneri care 

prin spectrul activităților desfășurate vor putea participa efectiv la crearea și dezvoltarea unei rețele naționale 

inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională pentru victimele violenței 

domestice și în mod concomitent asigurarea unui grup suport și a unui cabinet de consiliere vocațională pentru 

victimele violenței domestice.  

 

Conform Hotărârii Consiliul Județean Gorj nr.155/07.11.2018 s-a aprobat participarea U.A.T.-Județul Gorj și  a 

acordului de Parteneriat pentru proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice-

„Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”, a bugetului și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

Activitățile din Cererea de Finanțare și a celor stipulate în Acordul de Parteneriat presupun deținerea acreditării de 

furnizor de servicii sociale, conform Legii asistenței nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.38, 

alin.(1) ,,Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor 

juridică, trebuie acreditați în condițiile legii ,,respectiv alin. 2 ,,Serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României 

numai dacă sunt acreditate în condițiile legii”. 

 

Ținând cont de adresa Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu nr. 

1003/UM/26.03.2019 prin care se solicită posibilitatea înlocuirii partenerului în cadrul proiectului privind 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice-,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță” cod 

SMIS 128038 și de adresa Consiliul Județean Gorj nr. 4390/02.04.2019  înaintată Agenției Naționale pentru Egalitate 

de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)- lider în cadrul proiectului mai sus menționat, este necesar demararea 

măsurilor în vederea schimbării partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în considerarea calității acestei instituții de furnizor de servicii 

sociale. 
Având în vedere litera B-Obligațiile liderului de parteneriat, alin.5 din Acordul de Parteneriat: Propunerile pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea 

solicitării aprobării de către AMPOCU/OI ,, precum și art.7 din contractul  de finanțare (condiții specifice) privind 

modificarea contractului de finanțare, liderul de finanțare-ANES în acord  cu toți partenerii, au convenit încheierea 

unui contract de parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Gorj prin care s-a înlocuit partenerul U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul 

Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Bugetul total al proiectului este de 51.080.675,28 lei: 

 - liderul de parteneriat (partener 1-ANES) - 3.319.468,08 lei; 

 - partener 21 (DGASPC Gorj) -1.137.171,60 lei / partener. 

 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, în calitate de partener nr.21 este de 0,045%, respectiv 22.743,43 lei. 

 

Față de motivele invocate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

înlocuirii partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului -,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”, cod SMIS 128038. 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înlocuirii partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului „Venus-Împreună pentru 

o viață în siguranță”, cod SMIS 128038 

 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 173 alin. (7) lit. a), art. 191 alin. (6) lit. e) şi art. 632 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

- Contractul de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

Beneficiar: Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și 42 de parteneri locali, 

instituții ale administrației locale (CJ-DGASPC/CL-SPAS); 

- Ghidului solicitantului, Condiții specifice - Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice, Axa 

prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională 

adecvate nevoilor specifice, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

- Acordul de parteneriat înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj sub nr. 

18773/05.09.2019, încheiat între Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și 

Partener nr.21- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

- Adresa Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu nr. 1003/UM/26.03.2019 

prin care se solicită înlocuirea partenerului în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor 

și a violenței domestice -,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță,, cod SMIS 128038; 

- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 4390/02.04.2019 înaintată Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați (ANES)- liderul  în cadrul proiectului mai sus menționat, prin care se solicită demararea 

măsurilor necesare în vederea schimbării partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.155/07.11.2018 privind aprobarea participării UAT Județul Gorj prin 

Consiliul Județean Gorj  și  a acordului de Parteneriat pentru proiectului privind combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice-,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță” a bugetului și a cheltuielilor 

legate de proiect; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.51/19.04.2019-Anexa 6.3- Lista cheltuielilor de investiții al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj  pentru anul 2019; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 292/2004 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 - aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, 

 

se propune înlocuirea partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice ,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”, cod SMIS 128038. 

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - lider proiect  a propus încheierea unui  Acord 

de parteneriat cu cei 42 de parteneri locali, instituții ale administrației locale (CJ-DGASPC/CL-SPAS), parteneri 

care prin spectrul activităților desfășurate vor putea participa efectiv la crearea și dezvoltarea unei rețele naționale 

inovative  integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională pentru victimele violenței 

domestice și în mod concomitent asigurarea unui grup suport și a unui cabinet de consiliere vocațională pentru 

victimele violenței domestice. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează: Îmbunătățirea  și  dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul 

prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale  

inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui 



program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și 

combaterea violenței în familie. 

 

Pentru a se asigura transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice, va fi creată, dezvoltată şi 

operaționalizată o rețea națională inovativă integrată de intervenție, formată din minim 42 de locuințe protejate (1 

locuință la nivel de județ și 1 locuință în municipiul București).  

 

Activitățile din Cererea de Finanțare și a celor stipulate în Acordul de Parteneriat presupun deținerea acreditării de 

furnizor de servicii sociale, conform Legii asistenței nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.38, 

alin.1 ,,Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor 

juridică, trebuie acreditați în condițiile legii”, respectiv alin.2 ”Serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României 

numai dacă sunt acreditate în condițiile legii”. 

 

Ținând cont de adresa Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu 

nr.1003/UM/26.03.2019 prin care se solicită posibilitatea înlocuirii partenerului în cadrul proiectului privind 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice-,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță,, cod 

SMIS 128038 și de adresa Consiliului Județean Gorj nr. 4390/02.04.2019  înaintată Agenției Naționale pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) - lider în cadrul proiectului mai sus menționat, este necesar 

demararea măsurilor în vederea schimbării partenerului U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean Gorj cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Având în vedere litera B-Obligațiile liderului de parteneriat, alin.5 din Acordul de Parteneriat: Propunerile pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea 

solicitării aprobării de către AMPOCU/OI ,, precum și art.7 din contractul  de finanțare (condiții specifice) privind 

modificarea contractului de finanțare, liderul de finanțare-ANES în acord  cu toți partenerii, au convenit încheierea 

unui contract de parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Gorj care s-a înlocuit partenerul U.A.T.-Județul Gorj-Consiliul Județean 

Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Bugetul total al proiectului este de 51.080.675,28 lei: 

 - liderul de parteneriat (partener 1-ANES) - 3.319.468,08 lei; 

 - partener 21 (D.G.A.S.P.C. Gorj) - 1.137.171,60 lei /partener. 

 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, în calitate de partener nr.21 este de 0,045%, respectiv 22.743,43 lei. 

 

Față de motivele invocate, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit  cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 
Consiliul Județean Gorj  

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Director General, 

Diaconescu Laurențiu-Claudiu 

 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

Director general adjunct, 

Orzan Eleonora 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

 

 

                                                   

 


